
 Výzva na predloženie cenovej ponuky 
 

Verejné obstarávanie 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet verejného obstarávanie 

 

v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 

 

Vás žiadame 

o predloženie cenovej ponuky na 

 
„Výroba nábytku podľa zadania a zhotovenie obkladu stien–DEOS v ZŠ Jána Švermu Humenné – 2.časť“ 

 
Verejný obstarávateľ:  

Úradný názov:   Základná škola Jána Švermu  

IČO:    37874071 

Poštová adresa:   Štefánikova 31 

PSČ:   066 24 

Mesto:   Humenné 

Štát:   Slovenská republika 

Kontaktná osoba:  Mgr. Jozef Šalata 

Telefón:   057/7752630 

E-mail:    zsjanasvermu@gmail.com 

www adresa:   www.zsjshe.sk 

 

Podmienky súťaže: 

1. Práce budú pozostávať z výroby nábytku – policových zostáv, archívnej skrine, stolov a montáže 

obkladových dosiek na chodbe ku školskej jedálni a v miestnosti šatne pri telocvični:  

 

 

             
 

 

Policová zostava 

opis:   policová zostava, 14 políc 

rozmery:  140cm x 40cm , výška 270cm 

materiál:  DTD 18mm, buk bavaria, ABS hrany 2mm 

počet:   1ks  
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Policová zostava 

opis:   policová zostava,  police celé a delené – viď. obr. 

rozmery:  140cm x 40cm, výška 270cm 

materiál:  DTD 18mm, buk bavaria, ABS hrany 2mm 

počet:   1ks 

 

 

 

 

 
Archívna skriňa 

opis:   skriňa delená na hornú a dolnú časť,  

uzamykateľné dvierka, vnútorné police (2ks v každej časti) 

rozmery:  80cm x 40cm, výška 190cm  

materiál:  DTD 18mm, buk bavaria, ABS hrany 2mm 

počet:   1ks 

 

 

 

 

 



 
Stôl 

opis:   stôl s plnými bočnými stenami 

so zásuvkovým kontajnerom na kolieskach 

4-zásuvky 

rozmery:  stôl 140cm x 70cm, výška 75cm 

kontajner 40cm x 56cm, celk. výška 70cm 

materiál:  DTD 18, 40mm, buk bavaria, ABS hrany 2mm 

počet:   6ks 

 

 

 

 

 
 

Stôl 

opis:   stôl s plnými bočnými stenami 

2 zásuvkové kontajnery na kolieskach 

po 4-zásuvky 

rozmery:  stôl 195cm x 60cm, výška 75cm 

kontajner 40cm x 53cm, celk. výška 70cm 

materiál:  DTD 18, 40mm, buk bavaria, ABS hrany 2mm 

počet:   1ks 

 

 

 

 

Obklad Deos 

miesto:   chodba ku školskej jedálni 

rozmery:  výška obkladu 110cm, dĺžka 9 bm 

horná lišta 9m 

dolná lišta 9m 

vrátane podkladných líšt a spojovacieho materiálu 

materiál:  Deos, farba javor 



Obklad Deos 

miesto:   miestnosť šatne pri telocvični 

rozmery:  výška obkladu 110cm, dĺžka 11,5 bm 

horná lišta 11,5m 

dolná lišta 11,5m 

vrátane podkladných líšt a spojovacieho materiálu 

materiál:  Deos, farba javor 

 

 

2. Cenu za realizáciu prác je potrebné stanoviť zo strany predkladateľa cenovej ponuky na základe 

odporúčanej obhliadky na Základnej škole Jána Švermu, Štefánikova 31, 066 24  Humenné.  

 

3. Celková cena musí zahŕňať všetky náklady za predmet ponuky vrátane dopravy, dodania a montáže 

tovaru a materiálu na adrese: Základná škola Jána Švermu, Štefánikova 31, 066 24  Humenné. Cena za 

predmet zákazky uvedená v cenovej ponuke musí zahŕňať všetky požiadavky a okolnosti uvedené v tejto 

výzve a musí byť stanovená ako cena pevná, vrátane DPH, bez možnosti jej ďalšieho navýšenia. Kritérium 

na vyhodnotenie ponúk je cena za predmet ponuky.  

 

4. Požadovaná doba dodania je pätnásť dní odo dňa podpísania zmluvy. 

 

5. Cenovú ponuku je potrebné doručiť v uzavretom obale s heslom „Súťaž – Výroba nábytku podľa 

zadania a zhotovenie obkladu stien – DEOS v ZŠ Jána Švermu Humenné – 2.časť – neotvárať“ 
v termíne najneskôr do 08.04.2014 do 10:00 hodiny na sekretariát Základnej školy Jána Švermu, 

Štefánikova 31, 066 24  Humenné.   

 

 

 

 

         Mgr. Jozef Šalata  

                riaditeľ školy 

 


